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Executivo da Junta
Mª Manuel Saldanha – Vogal (CDU)

Mário Calado – Presidente (CDU)

Isabel Barbosa - Secretário (CDU)

• Ação Social
• Cuidados Primários de Saúde

• Proteção Civil
• Proteção da Comunidade
• Desenvolvimento
• Abastecimento Público

• Educação
• Cultura
• Tempos Livres
• Desporto

João Conceição – Vogal (CDU)
• Ordenamento Urbano e Rural
• Equipamento Urbano e Rural
• Ambiente e Salubridade
• Ocupação de Via Pública e Publicidade
• Delegações da Junta de Freguesia
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Manuel Cavacas – Tesoureiro (CDU)
• Tesouraria
• Compras
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João Conceição
Vogal da Junta

Editorial
Entrámos em 2017 com um percurso de objetivos realizados,
muito próximo da totalidade, com que nos comprometemos
com todos os Vilafranquenses. Com uma dinâmica ímpar na Cidade, a Junta de Freguesia continua a primar também pela gestão rigorosa e equilibrada do dinheiro público que tem, como
recurso financeiro para concretizar o trabalho essencial à vida
de todos nós. Este trabalho é fruto de uma grande Equipa constituída por Trabalhadores e Executivo, que muito trabalharam,
uma vez mais, para concretizar uma gestão com contas equilibradas e saudáveis. Uma Equipa que respeita compromissos e
todos os dias veste a camisola respeitando o dinheiro que é de
todos nós!
Como nas Juntas de Freguesia o trabalho nunca está acabado,
vamos continuar a concretizar dia a dia, mais melhorias no espaço público da nossa Freguesia, dotando-a de melhores lugares e condições de bem-estar. Estamos em fase de preparação
das empreitadas para concretizar a última obra de reabilitação

do património local, a continuação da pintura de passadeiras
e lugares de estacionamento um pouco por toda a Freguesia,
a concretização de mais uma casa de banho pública de acesso
gratuito na cidade, a continuação da criação de passeios rebaixados e com piso tátil e a requalificação de zona de lazer no
Bom Retiro, entre outras intervenções.
Daremos continuidade às exposições, cinema, fóruns de discussão, feiras, passeios para seniores, bem como o assinalar
de datas comemorativas e evocativas da nossa história local.
Teremos em Março, mais uma vez, a comemoração do Dia da
Mulher, onde pretendemos homenagear As Mulheres, que
através da sua intervenção cívica, cultural, artística, desportiva,
associativa e profissional, constroem o nosso quotidiano, engrandecem as nossas raízes e entronizam, com a sua natureza
feminina, a sociedade que somos.
Desejo-vos um excelente 2017!
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1. Quando pensa em Vila Franca, qual é a
primeira ideia que lhe ocorre? Porquê?
Toiros! Esperas de toiros. Recordo a infância, o brincar ao
toiro, à apanhada… Não nasci aqui. Vim para aqui ainda
na 1ª classe, para a Escola do Adro. Penso em VF como
uma Cidade pequena em que as pessoas se conhecem, se
sentem vizinhos. Dá uma certa nostalgia, na medida em que
é muito aconchegada, em que se vai de um lado ao outro
num instantinho. A relação social é muito profunda, com
cruzamento entre todas as pessoas e famílias, onde ainda
se tratam por um “Olá, vizinho!”

2. Sendo Presidente da Direção do Clube
de Campismo “As Sentinelas” de VFX
(CCASVFX), e tendo em conta que este ano
o Clube completa 75 anos de existência,
porque é que considera a sua coletividade
importante para Vila Franca?

É O QUE
DIZ VILA FRANCA
Mário Saldanha
Presidente da Direção
de Clube de Campismo
“As Sentinelas” de VFX
4

A 17 de Janeiro, o Clube fez 75 anos. Tal significa um amplo
programa para assinalarmos as Bodas de Diamante do
Clube, até porque a coletividade tem um grande peso para
VF. Houve muito trabalho feito ao longo deste período,
sobretudo quando desenvolveu os grandes Acampamentos
“Rio Tejo” que, em muitas edições, mobilizavam mais de
1000 pessoas. Só com isso, o Clube revitalizou a Cidade e
trouxe, para viver a Natureza, muitos milhares de pessoas.
O CCASVFX teve sempre um importante papel na criação,
na manutenção e recuperação do Parque de Campismo de
VF. Atualmente conseguiu revitalizar-se e desenvolver outro
tipo de atividades, que dão aos Vilafranquenses alternativas
na ocupação dos seus tempos livres e no desenvolvimento
da sua qualidade de vida e da sua cultura. Esta coletividade
conseguiu, ao longo destes 75 anos, trazer prestígio para
VF, até porque o movimento campista é muito vasto,
com raízes em todo o país. “As Sentinelas” estiveram e
estão presentes em acampamentos, a nível nacional e
internacional, dando a conhecer a nossa cultura, a nossa
Cidade e os nossos costumes. Direi, com segurança, que a
seguir aos Bombeiros, devemos ser a coletividade da qual,
em algum momento das suas vidas, mesmo de passagem,
a maioria dos Vilafranquenses foram sócios. Das inúmeras
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coletividades a que pertenço, esta foi a primeira de que me
fiz sócio. Nos últimos anos - cerca de doze - saímos de um
estado mais letárgico e demos passos firmes para voltar a
viver, donde se desenvolveu outro tipo de atividades além
do campismo (que nos deu o nome), como é o caso do
pedestrianismo. Tivemos já muitas atividades, conhecendo
VF, as Tertúlias, o concelho, percursos em Lisboa, Santarém,
Nisa. O CCASVFX é mais que um Clube de VF, porque
também tem muitos sócios de outros concelhos limítrofes.
Daí que não tivéssemos ficado apenas neste concelho, no
âmbito do pedestrianismo.

“Esta Junta manteve o que estava
bem feito e foi à procura de melhorar
aquilo que não estava bem.”
3. Vila Franca mudou. O que considera que
melhorou, o que é importante recuperar e
o que falta inovar na cidade?
Mal seria se não tivessem havido melhorias na Cidade.
Melhorou todo um conjunto de coisas relacionadas com
o lazer, das quais se salienta o Passeio Ribeirinho, como
pedra de toque (que fez com que as pessoas saíssem de
casa, melhorassem a sua qualidade de vida e a sua saúde),
a recuperação do Parque Urbano de Santa Sofia, a nova
Biblioteca. Há uma mudança muito grande desde que para
aqui vim há 54 anos. Acho que em termos de recuperação
há sempre muito que fazer. Por exemplo: para quem vem
de Lisboa, logo junto à antiga Marinha, precisamos de uma
saída da auto-estrada; não faz sentido sair junto ao Hotel
para ir para o Bom Retiro. Espero que o próprio espaço da
Marinha e da Cimianto, acerca do qual agora se fala, venha
a ser fruído pela população e dali se possa tirar muito
proveito, até com o edificado que lá existe. Falta a VF um
bom sítio para fazer uma Feira ou desenvolver atividades
económicas com relevo. Se pensarmos no Parque Urbano
do Cevadeiro, num Salão de Artesanato, com qualidade
que ele tem, vemos que o Parque não tem capacidade,
até porque não tem zonas dignas de estacionamento. Em
termos de inovação, temos que atrair mais turismo e, com
isso, revitalizar o comércio e a restauração. Estes eram
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uma marca de VF, que só pode ser revitalizada em pacote
articulados incluindo animação turística, o EVOA, o Museu
do Neo-Realismo, a Praça de Toiros, o futuro Museu da
Tauromaquia, etc. Está tudo muito desgarrado, muito naif.

4. Como vê a ação da Junta em relação à
Cidade e concretamente face à associação
que representa?
Em relação à Junta de Freguesia, creio que tem feito um
trabalho bastante interessante. Não deixou morrer algumas
coisas que vinham das juntas anteriores, como é o caso dos
espaços de debate, os fóruns de discussão. Creio que as
Juntas e as Câmaras, mesmo quando mudam de política,
devem manter o que está bem feito. Esta Junta manteve
o que estava bem feito e foi à procura de melhorar aquilo
que não estava bem. Desde logo, olhou para o edificado
histórico, os fontanários, os miradouros, e fez disso um
ponto de honra. Em relação ao Movimento Associativo fez
uma coisa boa, que foi criar um Regulamento de Apoio
às Coletividades, que antes não havia. Relativamente ao
CCASVFX, recordo que, antes das eleições, fomos uma das
poucas coletividades com quem todas as forças políticas
quiseram reunir e, como Clube, salientámos duas coisas que
gostávamos de ver desenvolvidas: uma era a recuperação
do património - que foi feita; a outra era a marcação de
caminhos, uma rota de pedestrianismo, que o Clube e os
que visitam VF pudéssemos utilizar. Esperamos que venha
a ser feito brevemente, porque queremos mostrar melhor
VF, o seu património, estas recuperações do edificado. É
importante que VF seja vista de outros ângulos.

“Em relação ao Movimento Associativo
[a JF] fez uma coisa boa, que foi
criar um Regulamento de Apoio às
Coletividades, que antes não havia.”
5. Defina Vila Franca numa palavra.
Paixão.
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É VILA
FRANCA EM
AÇÃO
Manutenção e conservação do
espaço público

Instalação de elementos dissuasores de estacionamento indevido em pavimentos pedonais – Travessa do Olival (Povos)
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Recuperação de mobiliário urbano em diversos arruamentos da freguesia nomeadamente na rua 27 de Maio,
Rua 16 de Março e Rua Manuel Afonso de Carvalho (centro de VFX)

Pintura de lugares de estacionamento na Rua Júlia Van Zeller Pereira Palha (Povos)
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É VILA
FRANCA VIVA
Eventos na freguesia
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28/11/2016
Concurso “pRRRendas de Natal”
Na procura de incentivar as boas práticas de conservação
do Ambiente, a Freguesia promoveu um concurso em que
era proposto às turmas da Comunidade Educativa que pudessem (re)criar Presentes de Natal, com materiais recicláveis, na lógica de reduzir, reutilizar e reciclar. A exposição
das “pRRRendas” decorreu desde o fim de Novembro até
ao início de Janeiro na Junta de Freguesia. Um júri avaliou a
criatividade e premiou assim as várias turmas que aderiram
à ideia. Parabéns a todos os participantes!
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Dezembro de 2016
Atividades de Natal

05/12/2016
Freguesia debate “Afetos e Educação”

Numa atividade, eminentemente pensada para as crianças,
a Junta proporcionou, na Rua Almirante Cândido dos Reis,
junto da sua “Ilha do Natal” passeios com o “Pónei do Natal”
Bali, com o Pai e a Mãe Natal, procurando manter a magia
da quadra. Decorreu durante os fins-de semana e feriados
de Dezembro.

O Fórum de Discussão trouxe à Junta, no passado dia 5 de
Dezembro de 2016, o Psicólogo Educacional Mauro Pimenta, que abriu horizontes de reflexão sobre questões tão prementes do contexto social familiar e escolar.

2/12/2016
Fotografias na Galeria
Realizou-se no dia 12 de dezembro de 2016, a inauguração da Exposição “A Emoção dos Ângulos” com fotografias de Ana Paula
Vieira. Exposição que pôde ser vista até 19 de janeiro de 2017. A Exposição foi um autêntico “brinde fotográfico” às cores da
cidade de Vila Franca.
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16/12/2016
Conferência “Afonso de Albuquerque: 500 Anos depois”
A 16 de dezembro de 2016, 501 anos sobre o dia da morte do vilafranquense Afonso de Albuquerque, realizou-se no auditório
da Freguesia de Vila Franca de Xira, com a professora universitária Alexandra Pelúcia, autora e especialista em História dos
Descobrimentos, uma Conferência destinada a encerrar as comemorações dos cinco séculos desta grande figura origem local
que é, ainda hoje, o Português mais conhecido em todo o Oriente.

04/01/2017 e 06/01/2017
Canto de Janeiras
Nos passados dias 4 e 6 de Janeiro, o Coro Sénior da Academia de Cultura de Vila Franca de Xira e o Coro Notas Soltas, respetivamente, vieram desejar um Bom Ano Novo à Cidade, na pessoa dos autarcas, através do tradicional Canto de Janeiras.
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É VILA FRANCA
EM AGENDA
04 / 02 / 2017 Feira de Antiguidades
R. Almirante Reis, 9h00
06 / 02 / 2017 Cinema às Segundas “Casablanca”
sede JF, 15h00
07 / 02 / 2017 Fórum de Discussão “Direito a Amar”,
com Manuela Ralha
sede JF, 21h00
13 / 02 / 2017 Cinema às Segundas “As Duas Feras”
sede JF, 15h00
20 / 02 / 2017 Cinema às Segundas “O Pai Tirano”
sede JF, 15h00
22 / 02 / 2017 Reunião Pública de Junta
Grupo Recreativo do Paraíso, 21h00
27 / 02 / 2017 Cinema às Segundas “A canção de Lisboa”
sede JF, 15h00

02 / 03 / 2017 Inauguração da Exposição de Artes Plásticas
de Carmen González
sede JF, 18h30
04 / 03 / 2017 Feira de Antiguidades
R. Almirante Reis, 9h00
06 / 03 / 2017 Cinema às Segundas “Robin dos Bosques”
sede JF, 15h00
07 / 03 / 2017 Fórum de Discussão “Segurança e Proximidade”
com o Sub-Com. Simão Freire (PSP - VFX)
sede JF, 21h00
08 / 03 / 2017 Comemorações do Dia Internacional da Mulher
13 / 03 / 2017 Cinema às Segundas “Um criado ao seu dispor”
sede JF, 15h00
20 / 03 / 2017 Cinema às Segundas “Chapéu Alto”
sede JF, 15h00
21 / 03 / 2017 Comemorações do Dia Mundial da Poesia
27 / 03 / 2017 Cinema às Segundas “Bando à Parte”
sede JF, 15h00
29 / 03 / 2017 Reunião Pública de Junta
Grupo Desportivo e Cultural da Loja Nova, 21h00

Inaugurada a 26/01, decorre até 24 de Fevereiro a Exposição de Artes Plásticas de Lalita (Laura Madeira). A visitar na
Galeria de Exposições.

Em Março, a Freguesia promove mais um “Passeio dos
Avós”, desta vez ao EVOA, Espaço de Visitação e Observação
de Aves. Esteja atento. Saiba mais na sua Junta de Freguesia
ou em www.jf-vfxira.pt. Inscreva-se!

11

VILA
FRANCA

Boletim Informativo

MULHERES
DA NOSSA
TERRA
8 MARÇO

o n o T el e s
r

M
o

rg

a rid

nj

Le

M

Fe

l

ta

va

M a ria M a

ia Conceiç
ar

ão

a

a

l

M

Si

uela Ralh
an

a

ti n a

anda Canc
rn

io

C ris

An

An

a

Luísa Sen
na

a

A

Dia Internacional da Mulher

c
a Ar

a

Em Março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Haverá uma evocação própria destinada a destacar as Mulheres de
Vila Franca de Xira.
A História da Cidade está eminentemente ligada ao Génio Feminino, às mulheres aqui nascidas que se destacaram e às que
construíram Vila Franca, de braços trabalhadores no Presente, com os olhos apontados ao Futuro.
Em mais de 800 anos, e não esquecendo que a Vila foi definida por uma mulher que a dotou de autonomia autárquica em 1212,
VF viu brilhar inúmeras mulheres notáveis, mormente nestes 33 anos em que é Cidade.
Por isso, Freguesia destacará de muitas centenas, 33 figuras femininas notáveis, uma Constelação desse Universo Feminino
Vilafranquense… Esteja atento e conheça quem constrói, no Feminino, o Presente da Cidade.
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No âmbito do nosso atendimento social fechamos o ano
2016 com um balanço que consideramos retratar um pouco
aquela que é a realidade da Freguesia.
Temos consciência do longo caminho que ainda temos de
percorrer, mas todos os dias damos o nosso melhor a quem
nos procura. Privilegiamos um atendimento técnico, humano e pessoal e procuramos dar respostas concretas a uma
realidade onde por vezes parece sobrar em caos e desespero o que falta em alimentos, conforto e dignidade. É nossa
vontade continuar presentes.

NOVOS PROCESSOS
( 76 )

ATENDIMENTOS EM
ACOMPANHAMENTO
( 278 )

VISITAS DOMICILIÁRIAS
( 14 )

ENCAMINHAMENTO
PARA CANTINA SOCIAL
( 24 )

UTILIZAÇÃO DOS
BALNEÁRIOS (UTENTES)
( 47 )

DISTRIBUIÇÃO
DE FRALDAS
( 428 )

CONSULTA JURÍDICA
( 23 )
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António Matos
Presidente da Assembleia de Freguesia

Mensagem do Presidente da AF
Estamos em pleno Centenário da criação civil das Freguesias. As Freguesias, no entanto, são muito mais antigas, quer
no seu aspeto comunitário (Império Romano), quer no de
gestão administrativa (1835).
Como comunidade, a Freguesia comemora este ano 870
anos e, embora não tenha tido sempre as mesmas atribuições, a nossa Assembleia de Freguesia, continua a corresponder à representação do Povo, que em 1147 se chamava
“Conselho de Homens Bons”, escolhido pelo Povo para representá-lo e garantir os seus interesses.
No passado dia 13 de Janeiro, em Lisboa, num encontro que
o Presidente da República teve com os Autarcas de Freguesia de todo o País, não só deixou um agradecimento a todos
pela “disponibilidade permanente, sacrifício da vida pessoal
e familiar num quotidiano de gestão de recursos escassos
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ao serviço do povo português”, como frisou que “este é o
momento para levar mais longe o aprofundamento do poder local democrático”…
Não estamos na Idade Média, modernizamo-nos, mas continuamos, enquanto governo de proximidade, a querer escutar o Povo, a representá-lo e a dar-lhe respostas. Agora, que
até procuramos estar mais próximos com as transmissões
em direto das nossas Assembleias, achamos que era importante ter mais um meio de comunicação, em que o Cidadão
possa dirigir perguntas e sugestões aos seus representantes… A Assembleia de Freguesia quer saber de si.
Escreva-nos para o mail af.cidadao@jf-vfxira.pt
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Rostos da Autarquia

Ana Paula Tristão

Ana Melão

Margarida Simões

Maria José Pinto

Assistente Técnica
Serviço Atendimento ao Cidadão
Há 35 anos na Junta de Freguesia

Assistente Técnica
Serviço Atendimento ao Cidadão
Há 21 anos na Junta de Freguesia

Assistente Técnica
Serviço Atendimento ao Cidadão
Há 25 anos na Junta de Freguesia

Assistente Técnica
Serviço Atendimento ao Cidadão
Há 12 anos na Junta de Freguesia

Serviços da Junta de Freguesia
Serviços Próprios

Outros Serviços

•
•
•
•
•

• CTT
• Posto Público de Internet

Atestados
Ocupação de Via Pública
Registo de canídeos e gatídeos
Parques de Estacionamento
Passes e refeições escolares

Espaço do Cidadão
• IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes
• ADSE – Direção Geral de Proteção Social dos
Funcionários e Agentes da Administração Pública
• DGAJ – Direção Geral da Administração da Justiça
(registo criminal)
• CGA – Caixa Geral de Aposentações
• CESD – Cartão Europeu de Seguro e Doença
• Cartão do Cidadão - alteração e confirmação de morada

Serviço Social
• Ação Social
• Consulta Jurídica
• Carro Oficina

Gestão do Território
• Zonas Verdes
• Limpeza
• Manutenção e conservação do espaço público
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Sede da Junta de Freguesia

www.jf.vfxira.pt

Morada: Rua Dr. Vasco Moniz, nº 27/29, 2600-273 Vila Franca de Xira
Email: freguesia@jf-vfxira.pt
Telefone: 263 200 770
Fax: 263 200 779
Horário de Atendimento
Atendimento geral: 2ª a 6ª feira das 9h00 às 17h00
Atendimento do Espaço do Cidadão: 2ª a 6ª feira das 9h00 às 16h00
(atendimento sujeito ao limite de senhas)

Delegação | Bom Retiro
Morada: Rua General Humberto Delgado nº35, 2600-154 Vila Franca de Xira
Email: bomretiro@jf-vfxira.pt
Telefone: 263 271 433
Fax: 263 271 443
Horário de Atendimento
2ª a 6ª feira das 8h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00

Ficha Técnica
Título:
É Vila Franca – Boletim Informativo

Delegação | Povos

Propriedade:
Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira

Morada: Rua José da Costa e Silva, nº 104, 2600-068 Vila Franca de Xira
Email: del.povos@jf-vfxira.pt
Telefone: 263 274 632
Fax: 263 274 646

Direção:
Mário Calado
Presidente da JFVFX

Horário de Atendimento
2ª a 6ª feira das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00

Delegação | Lezíria
Morada: Estrada do Camarão (ABLGVFX), Lezíria Grande, 2600-286 Vila Franca de Xira
Email: del.leziria@jf-vfxira.pt
Horário de Atendimento
3ª e 5ª feira das 11h30 às 12h00
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